Stichting Vrienden van Topaz - Financieel verslag 2021
Algemeen
In 2021 hebben de Vrienden 19 projecten goedgekeurd voor een bedrag van bijna €47.000.
Het doet ons deugd dat er projecten worden aangevraagd vanuit alle locaties in
gezamenlijkheid; in 2021 waren dat de kerstactie, de boomwhackers en het fietslabyrint. In
het eerder verschenen VvT projectenoverzicht 2021 zijn de gerealiseerde projecten
toegelicht. Sommige projecten zijn nog in voorbereiding en zullen later tot uitbetaling leiden.
Het lukt de in 2019 aangetreden fondsenwerver steeds beter om andere vermogensfondsen
te betrekken bij de financiering van projecten. Hierdoor kunnen er meer aanvragen
behandeld worden en van grotere omvang. In dit financieel verslag wordt overigens alleen
melding gemaakt van de vanuit de Vrienden van Topaz toegezegde bijdragen en niet vanuit
de totale kosten per project.
Positief is dat de aandacht die er is geweest om meer inkomsten te genereren verdere
verbetering van de resultaten laten zien. De bijdragen vanuit donaties zijn opnieuw
toegenomen tot ruim €11.000. We hadden gedacht meer inkomsten uit vermogen te
realiseren, maar door de onzekere situatie rond Corona is besloten nog niet actief
beleggingsproducten aan te schaffen. Niettemin is het aanhouden van uitsluitend liquide
middelen ook geen goed alternatief door de toenemende geldontwaarding én doordat er nu
ook boeterente betaald moet worden voor liquiditeiten boven de €100.000.
Stand van zaken reserves
Het afgesproken jaarlijks beschikbare bedrag voor projectbijdragen is ongeveer 15% van de
beschikbare fondsen. Dat betekent circa €50.000. Over 2021 is een bedrag toegezegd van
€46.815. Dat is meer dan een verdubbeling van 2020. Wij nemen aan dat dit het gevolg is
van onze sterk toegenomen zichtbaarheid in de TOPAZ locaties.
Helaas is er nog steeds sprake van een zekere onbalans tussen de ontvangen bijdragen en
de toegezegde en betaalde projecten.
In 2021 is een bedrag van €28.282 aan de fondsen toegevoegd en is €47.328 onttrokken,
wat leidt tot een onttrekking van €19.047. Hierdoor zijn de beschikbare reserves verder
afgenomen.
Inmiddels is het bedrag aan donaties, waarvan de kerstdonatie de belangrijkste is, gestegen
tot ruim €11.000. Daarnaast is er nog een stabiele rentebate van bijna €3.100 over de
doelspaarrekening. Waar voorheen Topaz een groot deel van de bijdrage verzorgde is dat in
2020 en 2021 aangepast naar een lager bedrag van €3.000. Het is onzeker of deze bijdrage
ook de komende jaren zal blijven. De nieuwe vormen van bijdragen, zoals met QR-codes,
ontwikkelen zich positief en laten een mooie groei zien. De belangrijkste daarvan is de
jaarlijkse bijdrage die wordt ontvangen doordat medewerkers en vrijwilligers (een deel van
hun) kerstcadeaubon rechtstreeks aan de stichting Vrienden van Topaz schenken.
Bovendien komen ook de niet ingewisselde cadeaubonnen ten goede aan onze
vriendenstichting.
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Tabel: mutaties reserves

(alle bedragen in €)
Saldo reserves begin jaar
Afname
Projecten - uitgaven
Projecten – toezeggingen
Overige kosten

2020
360.950

2021
353.603

(16.060)
(6.693)
(213)

(17.621)
(29.384)
(512)

3.000
9.304
3.110
208

3.000
11.073
3.098
11.455
334.556

Toename
Bijdrage Topaz
Donaties en acties
Rentebaten
Vrijval
Saldo reserves jaareinde

353.603

Vooruitblik
De onrust die aanwezig is in de buitenwereld raakt ook ons. Het mag duidelijk zijn dat het
behoud van de waarde van de fondsen, zowel in euro’s als in koopkracht, veel aandacht
vragen. De komende tijd zal er blijvende inzet nodig zijn om donaties en andere bijdragen op
niveau te houden en nog liever te verhogen, zodat we projectaanvragen kunnen blijven
honoreren. In 2020 en in 2021 hebben we bewust geen verdere stappen genomen om ook
beleggingsproducten aan te schaffen, zoals aandelen en obligaties. Hier zullen we in 2022
wederom kritisch naar kijken en een afweging maken.
Op basis van het eindvermogen 2021 en conform het uitgavenbeleid waarbij een tijdshorizon
van 7 jaar wordt aangehouden, is een maximale toekenning van projecten / daling van het
vermogen van maximaal € 47.000 toegestaan in 2022.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Topaz,

30 mei 2022

L.E.W. van Groningen (voorzitter)

C. Oudendijk (penningmeester)
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